
UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH 

1. Przejazdy bezpłatne:  

Lp.   Osoby uprawnione Dokument potwierdzający uprawnienie 

1. 

dzieci oraz młodzież do lat 16 będące 

osobami niepełnosprawnymi oraz 

towarzyszący im opiekun 

legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez 

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

2. 

dzieci i młodzież niepełnosprawna 

objęta kształceniem specjalnym oraz 

towarzyszący im opiekun na trasie: 

miejsce zamieszkania – placówka 

oświatowa  

legitymacja szkolna wydana według wzoru 

określonego przez ministra właściwego do spraw 

edukacji narodowej lub kultury 

3. 

opiekunowie dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej objętej kształceniem 

specjalnym bez towarzystwa dziecka 

(tj. po odwiezieniu dziecka lub w 

drodze po dziecko) - prawo to 

przysługuje na trasie: miejsce 

zamieszkania – placówka oświatowa  

zaświadczenie placówki oświatowej określające jej 

adres i miejsce zamieszkania dziecka; w przypadku 

gdy placówka oświatowa nie jest szkołą publiczną 

lub na prawach szkoły publicznej wymienione 

uprawnienia przysługują na podstawie 

zaświadczenia tej placówki 

4. 

inwalidzi o znacznym stopniu 

niepełnosprawności (I grupa i osoby o 

całkowitej niezdolności do pracy 

i niezdolności do samodzielnej 

egzystencji) oraz towarzyszący im 

pełnoletni opiekun 

- legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez 

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 

z wpisem o znacznym stopniu niepełnosprawności,  

- lub legitymacja emeryta – rencisty wojskowego 

wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy 

podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem 

o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa, 

 - lub legitymacja emeryta – rencisty policyjnego 

wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy 

podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 

Administracji lub Ministrowi Sprawiedliwości, 

z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa 

wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem 

umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby 

uprawnionej oraz niżej wymienione dokumenty: 

a)wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do 

spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający 

zaliczenie do I grupy inwalidów, 

b)wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji 

lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi 

Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo 

Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie 

do I grupy inwalidztwa, 

c)wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzający 

całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do 

samodzielnej egzystencji albo niezdolność do 

samodzielnej egzystencji, 

d)wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzający 

całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do 



samodzielnej egzystencji albo niezdolność do 

samodzielnej egzystencji, 

e)zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie 

wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie 

niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

f)wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

(KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej 

egzystencji, 

g) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej 

KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej 

egzystencji, 

h) zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie 

wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie 

niezdolności do samodzielnej egzystencji 

wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem 

umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby 

uprawnionej 

5. 

ociemniali oraz towarzyszący im 

przewodnicy (osoba, która ukończyła 

13 lat, albo pies – przewodnik) 

o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności (I lub II 

grupa i osoby o całkowitej 

niezdolności do pracy i niezdolności do 

samodzielnej egzystencji lub o 

całkowitej niezdolności do pracy) 

- legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez 

Zespół ds. Orzekania o  Niepełnosprawności, 

stwierdzająca znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku 

lub oznaczona symbolem przyczyny 

niepełnosprawności – „04-O”, 

- lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych 

oraz dokumenty w/w (takie jak  dla inwalidów 

o znacznym stopniu niepełnosprawności), w tym 

stwierdzające umiarkowany stopień 

niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do 

pracy albo inwalidztwo II grupy, z powodu stanu 

narządu wzroku 

6. inwalidzi wojenni i wojskowi  

książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) 

wystawiona przez właściwy organ ZUS lub 

legitymacja Związku Inwalidów RP 

7. 

przewodnicy towarzyszący inwalidom 

wojennym i wojskowym, zaliczonym 

do I grupy inwalidzkiej 

dokument stwierdzający inwalidztwo wojenne lub 

wojskowe i zaliczenie do I grupy inwalidzkiej osoby 

podlegającej opiece 

8. 

cywilne niewidome ofiary działań 

wojennych wraz z towarzyszącym im 

przewodnikiem 

legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań 

wojennych wystawiona przez organ rentowy 

 

2. Przejazdy ulgowe:  

Lp. Osoby uprawnione Dokument potwierdzający uprawnienie 

1. 

młodzież dotknięta inwalidztwem oraz 

młodzież niepełnosprawna w wieku od 16 

do 30 lat 

legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana 

przez  Zespół ds. Orzekania o Stopniu 

Niepełnosprawności wraz z dokumentem ze 

zdjęciem 

2. weterani poszkodowani 
legitymacja weterana poszkodowanego wraz 

z legitymacją emeryta - rencisty 

 

 


